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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1) Contextul

Este important să fie clar delimitat domeniul de aplicare a prezentei propuneri de directivă, în 
vederea evitării oricărei confuzii sau oricărui amalgam de idei. Propunerea se referă exclusiv 
la mobilitatea pacienților. Aceasta nu se referă la mobilitatea cadrelor medicale. Nu este deci 
vorba despre aplicarea Directivei privind serviciile în sectorul sănătății.
În general, pacienții doresc să beneficieze de asistență medicală de calitate cât mai aproape de 
reședințele lor și cât mai repede posibil. Cu toate acestea, în anumite cazuri, cea mai adecvată 
asistență medicală este oferită în alt stat membru. Astfel, pacienții se pot deplasa pentru a 
beneficia de servicii de asistență medicală mai bune, mai rapide sau mai ieftine. 

Înainte de a beneficia de asistență medicală, pacienții trebuie să dețină informații pentru a ști 
dacă diferitele servicii sunt de bună calitate, disponibile și adecvate; de asemenea, este 
important ca procedura administrativă care trebuie urmată să fie clară. Iar atunci când 
pacienții decid efectiv să beneficieze de asistență medicală în străinătate, trebuie garantată 
protecția adecvată a confortului și siguranței lor.

Contextul actual este caracterizat printr-o interdependență accentuată a sistemelor și 
politicilor privind sănătatea pe teritoriul Uniunii Europene.
Numeroși factori explică această evoluție, inclusiv creșterea circulației pacienților și a 
cadrelor medicale în UE (facilitată de hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene), 
așteptările comune ale populației de pe teritoriul Uniunii și răspândirea noilor tehnologii și 
tehnici medicale prin intermediul tehnologiilor informației.

2) Deficiențele sistemului actual în defavoarea pacienților 

Cu toate acestea, incertitudinea juridică persistă. Curtea de Justiție a dezvoltat o jurisprudență 
care este pe alocuri contradictorie și a cărei aplicare, în plus, nu este uniformă în toate statele 
membre.

Prin urmare, este necesară clarificarea jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților 
Europene cu privire la unele dintre hotărârile acesteia:
– fiecare cetățean are dreptul să beneficieze în alt stat membru, fără autorizație prealabilă, de 
asistența medicală în regim nespitalicesc, la care este îndreptățit în propriul stat membru și de 
rambursarea cheltuielilor corespunzătoare în limitele prevăzute de propriul sistem de 
rambursare. În ceea ce privește asistența medicală spitalicească, este necesară o autorizație 
prealabilă din partea sistemului de care aparține pacientul. Autorizația trebuie să îi fie 
acordată dacă sistemul în cauză nu poate garanta, într-un interval acceptabil din punct de 
vedere medical, asistența medicală de care pacientul are nevoie, ținând cont de starea acestuia. 
Și în acest caz, persoanei în cauză îi va fi rambursată o sumă cel puțin egală cu rambursarea 
prevăzută de către sistemul de care aparține.
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Aceasta reafirmă competența națională în ceea ce privește aspectele organizatorice ale 
serviciilor de asistență medicală și de asigurări sociale.

Aceasta permite menținerea autorizației prealabile pentru serviciile cele mai dificile și mai 
costisitoare de asistență medicală spitalicească și, prin urmare, a capacității de reglementare și 
de planificare a statelor membre.

Nu este vorba despre armonizarea sistemelor de sănătate sau a regimurilor de asigurări sociale 
ale statelor membre ci, dimpotrivă, de întărirea certitudinii juridice a pacienților și de 
ameliorarea situațiilor existente în cadrul statelor membre.

Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm dacă directiva acordă suficientă atenție cazurilor 
concrete care afectează negativ viața concetățenilor noștri. Confruntați cu această 
complexitate, principalii beneficiari renunță uneori la exercitarea drepturilor lor. Trebuie 
întreprins totul pentru informarea pacienților, în special prin intermediul tuturor rețelelor 
europene de referință definite la articolul 15 din directivă, referitor la proceduri. 

3) Necesitatea acțiunii
Oferind un cadru jurisprudenței Curții de Justiție și codificând-o, directiva conferă mai multă 
coerență și mai multă claritate drepturilor concrete ale pacienților. În niciun caz mobilitatea 
pacienților nu trebuie să provoace „dumping” între sistemele de asistență medicală, nici 
degradarea securității asistenței medicale.
Trebuie asigurată certitudinea juridică și susținută cooperarea dintre sistemele de sănătate 
naționale, și aceasta în interesul pacienților. Pentru realizarea acestor scopuri, este importantă 
ameliorarea dispozițiilor privind garantarea accesului la informații al pacienților și privind 
legitimitatea surselor de informare cu privire la oferta de asistență medicală, produsele 
farmaceutice și tratamentele medicale. 

Comisia Europeană propune, de asemenea, crearea unei rețele a organismelor naționale 
însărcinate cu evaluarea tehnologiilor de sănătate (HTA) în vederea unei folosiri optime a 
noilor tehnologii pentru a se asigura servicii de asistență medicală sigure, eficiente și de 
calitate. Dacă această idee merită să fie sprijinită, modalitățile de funcționare a rețelei ar putea 
fi detaliate ulterior. 

În aceeași măsură, este esențială asigurarea unei cooperări mai intense între serviciile 
medicale de urgență în vederea consolidării coordonării acestora. Acest fapt este cu atât mai 
evident în zonele transfrontaliere. 
Dincolo de problematica asistenței medicale transfrontaliere, această inițiativă ar trebui să 
permită identificarea provocărilor și a reformelor necesare în domeniul serviciilor de sănătate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul accesului 
la o asistență medicală sigură, de înaltă 
calitate și eficientă, în condiții echitabile

Justificare

Se propune ca propunerea de directivă să nu se concentreze asupra mobilității pacientului, ci 
asupra celor trei aspecte fundamentale în jurul cărora Comisia afirmă că și-a structurat 
propunerea: principiile comune pentru toate sistemele de sănătate din UE, cooperarea 
europeană în materie de asistență medicală și un cadru specific pentru asistența medicală 
transfrontalieră.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienților la asistență medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistență medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiție, nici 
natura lor specială și nici modul lor de 
organizare sau finanțare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulații. În ceea ce 
privește asistența pe termen lung, directiva 
nu se aplică asistenței și sprijinului pentru 
familii sau persoane care se găsesc, pentru 
o perioadă lungă de timp, într-o anumită 
stare de nevoie. Nu se aplică, de exemplu, 
caselor rezidențiale, locuințelor, asistenței 
acordate persoanelor în vârstă sau copiilor 
de către asistenți sociali, îngrijitori 

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienților la asistență medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistență medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiție, nici 
natura lor specială și nici modul lor de 
organizare sau finanțare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulații. În ceea ce 
privește asistența pe termen lung, directiva 
nu se aplică asistenței și sprijinului pentru 
familii sau persoane care au, pentru o 
perioadă lungă de timp, anumite nevoi de 
îngrijire, sprijin sau asistență în măsura 
în care acestea implică tratament specific 
specializat sau ajutor furnizat de sistemul 
de securitate socială. Acestea acoperă, în 
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voluntari sau profesioniști, alții decât 
cadrele medicale.

special toate serviciile de asistență pe 
termen lung care sunt considerate 
necesare pentru a oferi persoanei ce are 
nevoie de îngrijire o viață cât mai deplină 
și mai independentă posibil. Prezenta 
directivă nu se aplică, de exemplu, caselor 
rezidențiale, locuințelor, asistenței acordate 
persoanelor în vârstă sau copiilor de către 
asistenți sociali, îngrijitori voluntari sau 
profesioniști, alții decât cadrele medicale.

Justificare

Acest amendament are rolul de a clarifica faptul că serviciile din domeniul asistenței sau 
îngrijirii sociale, al reabilitării în vederea recuperării capacității de muncă și al îngrijirii pe 
termen lung nu intră în sfera de aplicare a acestei directive.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestațiile 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să își extindă regimurile de 
prestații de boală în natură la asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispozițiile acestuia.

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestațiile 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere al pacientului sau modificarea 
condițiilor privind respectivele drepturi, 
dacă acestea sunt prevăzute în legislația 
statului membru de afiliere. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să își extindă regimurile de 
prestații de boală în natură la asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispozițiile acestuia.

Justificare

Competențele cu privire la organizarea serviciilor de sănătate revin statelor membre, în 
conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE. 

Amendamentul 4
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistența medicală este acordată, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat
în vederea comercializării în statul 
membru de afiliere, în cazul în care 
medicamentul respectiv este indispensabil 
pentru un tratament eficient efectuat într-un 
alt stat membru.

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării sau orice servicii de 
asistență medicală în statul membru în 
care asistența medicală este acordată, chiar 
dacă medicamentul respectiv sau serviciile 
de asistență medicală nu sunt disponibile
în statul membru de afiliere, în cazul în 
care medicamentul respectiv este 
indispensabil pentru un tratament eficient 
efectuat într-un alt stat membru.

Justificare

Este important ca un pacient ce se află în alt stat membru decât cel de rezidență să poată 
beneficia și de servicii de asistență medicală și medicamente chiar dacă acestea nu sunt 
disponibile în statul membru de afiliere.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Progresul continuu al medicinii și al 
tehnologiei în domeniul sănătății prezintă 
atât oportunități, cât și provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre.
Cooperarea cu privire la evaluarea noilor 
tehnologii medicale poate ajuta statele 
membre datorită economiilor la scară 
europeană, evitând suprapunerea 
eforturilor, și poate oferi o mai bună bază 
pentru utilizarea optimă a noilor 
tehnologii în vederea asigurării unei 
asistențe medicale sigure, de înaltă 
calitate și eficiente. Aceasta va contribui, 
de asemenea, la optimizarea pieței interne 
sporind la maximum viteza și amploarea 
răspândirii inovațiilor din medicină și a 

(43) Progresul continuu al medicinii și al 
tehnologiei în domeniul sănătății prezintă 
atât oportunități, cât și provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre.
Totuși, evaluarea tehnologiilor medicale, 
precum și posibilitatea de restricționare a 
accesului la noile tehnologii prin anumite 
decizii ale unor organisme administrative 
ridică un anumit număr de probleme 
sociale fundamentale, cu privire la care 
trebuie să-și aducă contribuția un grup 
extins de actori interesați și în vederea
cărora este necesară instituirea unui 
model de guvernanță viabil. Prin urmare, 
orice formă de cooperare ar trebui să 
includă nu numai autoritățile competente 
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tehnologiilor medicale. Această cooperare 
necesită structuri de durată care să 
implice toate autoritățile relevante ale 
tuturor statelor membre și care să dezvolte 
proiectele pilot existente.

din toate statele membre, ci și toți actorii 
interesați, inclusiv cadrele medicale, 
reprezentanții pacienților și sectorul 
industrial. În plus, cooperarea ar trebui 
să se bazeze pe principii viabile de bună 
guvernanță, cum ar fi transparența, 
deschiderea, obiectivitatea și 
imparțialitatea procedurilor. Comisia ar 
trebui să garanteze că doar organismele 
de evaluare a tehnologiilor medicale care 
respectă aceste principii pot fi incluse în 
rețea.

Justificare

Schimbul de informații dintre organismele de evaluare a tehnologiilor medicale presupune și 
necesită punerea în aplicare a unor principii de bună practică (cum ar fi buna guvernanță, 
transparența și participarea părților interesate) în cadrul evaluărilor realizate de statele 
membre. Evaluarea tehnologiilor medicale trebuie, prin urmare, să respecte criteriile de 
deschidere și de obiectivitate și trebuie să aibă la bază dialogul și implicarea actorilor 
interesați, inclusiv pacienții și sectorul industrial.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i
se confere competența de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită ședere peste
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiași regim ca și asistența medicală 
spitalicească; măsuri însoțitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanțe de la 
recunoașterea prescripțiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii și condiții 
specifice care trebuie îndeplinite de 
rețelele europene de referință; procedura 
de înființare a rețelelor europene de 
referință. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general și vizează modificarea 
unor elemente neesențiale din prezenta 

(45) În mod special, autorităților 
competente din statele membre ar trebui să
li se confere competența de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită ședere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiași regim ca și asistența medicală 
spitalicească; măsuri însoțitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanțe de la 
recunoașterea prescripțiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă.
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directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesențiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente, garantând un acces 
echitabil al cetățenilor Uniunii la această 
asistență și respectând competențele 
naționale de organizare și prestare a 
serviciilor de asistență medicală.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare a acesteia și nici 
de caracterul public sau privat al său.

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală definite la 
articolul 4, care nu sunt garantate prin 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială1.
___________
1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

Justificare
Prin suprapunerea directivei și a regulamentelor, este permisă stabilirea a două sisteme 
paralele de asistență medicală transfrontalieră, în conformitate cu regulamentele privind 
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coordonarea sistemelor de securitate socială și cu prezenta directivă, ceea ce ar crea 
incertitudine juridică. Ar trebui bine definite limitele domeniului de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și cel al prezentei directive. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu este aplicabilă 
serviciilor orientate, în special, către 
îngrijirea pe termen lung. Acestea includ, 
în special, servicii prestate pe parcursul 
unei perioade lungi de timp menite să 
acorde asistență persoanelor pentru 
organizarea generală a vieții lor zilnice.

Justificare

Acest amendament are rolul de a clarifica faptul că serviciile din domeniul asistenței sau 
îngrijirii sociale, al reabilitării în vederea recuperării capacității de muncă și al îngrijirii pe 
termen lung nu intră în sfera de aplicare a acestei directive.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare al acestuia la 
nivel național și nici de caracterul său 
public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat pacienților 
pentru evaluarea, menținerea sau 
refacerea stării lor de sănătate. În sensul 
articolelor 6 - 11, „asistență medicală” 
înseamnă tratamente care se numără 
printre prestațiile medicale prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere;

Amendamentul 11
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Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat sau asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care furnizorul de asistență 
medicală își are reședința, sediul sau este 
înregistrat;

(b) „asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat;

Justificare

Ca și în cazul considerentului (10), se consideră că noțiunea de asistență transfrontalieră ar 
include atât mobilitatea propriu-zisă a pacientului, cât și mobilitatea serviciilor de sănătate 
care pot fi furnizate la distanță. Se consideră că nu este oportună referirea la furnizorii de 
asistență medicală la acest articol.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „persoană asigurată” reprezintă: (g) „persoană asigurată” înseamnă o 
persoană care este asigurată în 
conformitate cu definiția de la articolul 1 
litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004;

(i) până la data aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 1, 2 și 4 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71. 
(ii) de la data aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în sensul articolului 1 litera (c)
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

AUTORITĂȚILE DIN STATUL 
MEMBRU RESPONSABILE CU 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENȚEI 
MEDICALE

STATELE MEMBRE RESPONSABILE 
CU RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENȚEI 
MEDICALE

Justificare

Dacă este utilizat, termenul „autorități” ar trebui definit. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile autorităților statului 
membru în care se desfășoară tratamentul

Responsabilitățile statului membru în care 
se desfășoară tratamentul

Justificare

Amendamentul urmărește consecvența cu amendamentul la titlul Capitolul II.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfășoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea și acordarea asistenței 
medicale. În acest context și ținând seama 
de principiile universalității, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echității și 
solidarității, acestea definesc standarde 

(1) În cazul în care se acordă asistență 
medicală într-un stat membru altul decât 
cel în care pacientul este afiliat, 
tratamentul se realizează în conformitate 
cu legislația statului membru în care este 
aplicat tratamentul. Asistența medicală 
este prestată în conformitate cu normele 
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clare de calitate și siguranță referitoare la 
asistența medicală acordată pe teritoriul 
lor și se asigură că:

de calitate și siguranță și cu orientările 
definite de statul membru în care este 
realizat tratamentul. Respectivul stat 
membru trebuie să garanteze că:

Justificare

Această reformulare consolidează principiul conform căruia organizarea și acordarea 
asistenței medicale intră în sfera competenței naționale a statelor membre. Principiile 
universalității, calității, echității și solidarității asistenței medicale ar trebui incluse la 
articolul 1 referitor la obiectivele directivei.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistență medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menționate, ținând seama de medicina 
internațională și de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistență medicală și 
serviciile medicale de urgență au 
capacitatea de a respecta standardele 
menționate, ținând seama de evoluțiile 
medicinei internaționale și de bunele 
practici medicale general recunoscute;

Justificare

Este important ca standardele de calitate să se aplice și serviciilor medicale de urgență.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistență medicală este 
monitorizată periodic și se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ținând seama de 
progresul medicinii și al tehnologiei în 
domeniul sănătății;

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistență medicală și de către 
serviciile medicale de urgență este 
monitorizată periodic și se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ținând seama de 
progresul medicinei și al tehnologiei în 
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domeniul sănătății;

Justificare

Este important ca standardele de calitate să se aplice și serviciilor medicale de urgență.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în 
care aceste acțiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistență medicală 
transfrontalieră.

eliminat

Justificare

Este preferabil să se elimine acest alineat, întrucât modul în care au fost elaborate orientările 
de către Comisie afectează în mod direct competențele naționale exclusive din domeniul 
organizării și acordării asistenței medicale.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 și 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistență medicală sau care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 și 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistență medicală sau care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
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numără printre prestațiile prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată, costuri care ar fi 
fost plătite de către sistemul legal de 
securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăște care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

numără printre prestațiile prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată, costuri care ar fi 
fost plătite de către sistemul legal de 
securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. Pacienții au 
dreptul la rambursare pentru metodele de 
tratament, chiar dacă acestea nu sunt 
rambursate în statul lor membru, cu 
condiția ca acestea să fie rambursate în 
statul membru gazdă și metoda să fie 
recunoscută de știința medicală 
internațională.

Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și concepe propriile sisteme de securitate 
socială. Cu toate acestea, metoda de tratament utilizată este adesea o chestiune de practică în 
cadrul profesiei medicale, în funcție de formare și de specializare. Acest lucru nu ar trebui să 
constituie un principiu director în stabilirea rambursării, care ar trebui să depindă de 
rezultatele obținute pentru pacient. Aceasta nu afectează nivelul de rambursare, ci doar oferă 
pacienților o libertate mai mare de alegere, care este foarte importantă în cazul pacienților 
cu afecțiuni necunoscute sau rare.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un resortisant al unui stat membru 
poate fi afiliat la sistemul de asigurări de 
sănătate dintr-un alt stat membru decât 
cel de rezidență pe baza de contribuție la 
respectivul sistem.

Justificare

Sprijinul acordat cetățenilor care se află în alte State Membre decât statul de rezidență, 
înseamnă ca aceștia să aibă acces la sistemul de sănătate dintr-un alt stat membru decât cel 
de rezidență.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistență medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul
membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite.

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul
aceleiași afecțiuni în statul membru de 
afiliere, fără a depăși costurile efective ale 
asistenței medicale primite.

Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și concepe propriile sisteme de securitate 
socială. Cu toate acestea, metoda de tratament utilizată este adesea o chestiune de practică în 
cadrul profesiei medicale, în funcție de formare și de specializare. Acest lucru nu ar trebui să 
constituie un principiu director în stabilirea rambursării, care ar trebui să depindă de 
rezultatele obținute pentru pacient. Aceasta nu afectează nivelul de rambursare, ci doar oferă 
pacienților o libertate mai mare de alegere, care este foarte importantă în cazul pacienților 
cu afecțiuni necunoscute sau rare.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pacienților care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistență medicală sau celor care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naționale de punere în aplicare a 
dispozițiilor comunitare privind protecția 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

(5) Pacienților care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistență medicală sau celor care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naționale de punere în aplicare a 
dispozițiilor comunitare privind protecția 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE. 
Datele se transmit doar cu acordul expres, 
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exprimat în scris, al pacientului sau al 
familiei acestuia. 

Justificare

Este foarte important ca transmiterea datelor cu caracter personal să se facă doar cu acordul 
expres, exprimat în scris, al pacientului sau al familiei acestuia.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se iau măsurile necesare pentru a 
permite cetățenilor UE care suferă 
accidente sau care se află în alte situații 
de urgență medicală în alte state membre 
să primească asistență medicală de 
urgență de înaltă calitate.

Justificare

Colaborarea nu ar trebui să se limiteze la accidente, ci ar trebui să se aplice și altor urgențe 
medicale.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească
reprezintă:

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească
și asistența medicală specializată în 
conformitate cu definiția prevăzută în 
legislația statului membru de afiliere
reprezintă, asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament specializat și costisitor sau 
asistența medicală care implică tratamente 
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care prezintă un risc deosebit pentru 
pacient sau pentru populație.

(a) asistența medicală care necesită 
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital.
(b) asistența medicală, inclusă într-o listă 
specifică, care nu necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital. Lista respectivă este limitată la:
- asistența medicală care necesită utilizarea 
unei infrastructuri sau a unui echipament 
medical foarte specializat și costisitor; sau 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Lista respectivă este stabilită și poate fi 
actualizată periodic de către Comisie.
Măsurile respective, care vizează 
modificarea elementelor neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

(2) Lista respectivă este stabilită și poate fi 
actualizată periodic de către statul membru 
de afiliere sau de către autoritățile sale 
competente, în funcție de caracteristicile 
specifice ale organizării sale.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienți rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol și să-l
împiedice să submineze în mod grav sau să 
poată submina în mod grav:

(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul important de pacienți rezultat în 
urma punerii în aplicare a prezentului 
articol și să-l împiedice să submineze sau 
să poată submina:
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(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; și/sau

(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; și/sau

(ii) planificarea și raționalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistență medicală și irosirea 
resurselor logistice și financiare, 
menținerea unui serviciu medical și 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul statului 
membru în cauză.

(ii) planificarea și raționalizarea aplicate în 
sectorul asistenței medicale pentru a evita 
supraîncărcarea, dezechilibrul furnizării de 
asistență medicală și irosirea resurselor 
logistice și financiare, menținerea unui 
serviciu medical și spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor sau păstrarea capacității de
tratament sau a competenței medicale pe 
teritoriul statului membru în cauză.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Autoritățile competente ale statului 
membru de afiliere stabilesc criterii 
pentru a identifica cazurile în care 
echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru sau 
planificarea și raționalizarea aplicate în 
sectorul asistenței medicale sunt 
subminate sau pot fi subminate.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru a evita un astfel de 
impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

Justificare

Amendamentul urmărește consecvența cu amendamentul la articolul 8 alineatul (3).
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului toate informațiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul (3).

(5) Statul membru de afiliere pune la 
dispoziția publicului lista spitalelor și a 
serviciilor de asistență medicală 
specializată, precum și toate informațiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul (3).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemul de autorizare prealabilă nu 
ar trebui să se aplice în cazul bolilor acute 
și al urgențelor, pentru care este esențial 
să se acționeze prompt. În plus, obligația 
de a solicita autorizare prealabilă este 
eliminată în cazul unui transfer dintr-un 
spital în alt spital aflat într-un stat 
membru diferit.

Justificare

Autorizarea prealabilă nu se poate aplica în cazurile bolilor acute. Urgențele trebuie 
abordate separat, deoarece autorizarea prealabilă nu poate fi obținută în aceste cazuri. De 
asemenea, în cazul pacienților internați nu există în general posibilitatea de a aștepta 
asumarea costurilor.

Amendamentul 31
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cazul oricărei cereri de autorizare 
depuse de o persoană asigurată, pentru a 
primi asistență medicală în alt stat 
membru, statul membru de afiliere 
verifică dacă au fost îndeplinite condițiile 
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 și, dacă acestea sunt îndeplinite, 
acordă autorizația prealabilă în 
conformitate cu regulamentul în cauză.

Justificare

Propunerea de directivă este în contradicție cu regulile existente privind coordonarea 
regimurilor de securitate socială. Dacă directiva s-ar suprapune cu regulamentele existente, 
s-ar permite stabilirea a două sisteme paralele de asistență medicală transfrontalieră. În fapt, 
se creează un sistem dual fiindcă propunerea nu numai că nu reușește să identifice aspectele 
neacoperite de regulament, ci pune accentul, în special pe acele aspecte pe care acesta le 
acoperă deja.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) În orice caz, statul membru poate 
refuza acordarea autorizației prealabile 
dacă același tratament poate fi oferit pe 
teritoriul său într-un interval justificat din 
punct de vedere medical, luând în 
considerare starea de sănătate actuală a 
pacientului în cauză și evoluția probabilă 
a bolii acestuia.

Justificare

Se propune ca autoritatea națională de sănătate să aibă responsabilitatea (prin autorizare 
prealabilă) de a asigura că asistența medicală este acordată cetățenilor de către cadre 
medicale și în centre de sănătate la standarde adecvate de calitate și de siguranță.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menționată la articolul 8
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum și alte condiții sau 
formalități menționate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil și care sunt necesare și 
proporționale cu obiectivul urmărit.
Indiferent de situație, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securității sociale menționate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f), de fiecare dată 
când sunt îndeplinite condițiile articolului 
22 alineatul (1) litera (c) și ale articolului 
22 alineatul (2) din Regulamentul 
1408/71.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menționată la articolul 8 și 
suportarea costurilor asistenței medicale 
acordate într-un alt stat membru se 
întemeiază pe criterii nediscriminatorii, 
obiective, publicate în prealabil și care sunt 
necesare și proporționale cu obiectivul 
urmărit.

Justificare

În interesul clarității juridice în ceea ce privește directiva și regulamentul.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste sisteme procedurale sunt ușor 
accesibile și capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv și imparțial, în 
termene stabilite și făcute publice în 
prealabil de către statele membre.

(2) Aceste sisteme procedurale sunt ușor 
accesibile și capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv și imparțial, în 
termene maxime stabilite și făcute publice 
în prealabil de către statele membre.
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Pentru soluționarea acestor cereri, se ține 
seama de caracterul urgent al fiecărui caz 
și de circumstanțele individuale.

Justificare

Este esențial să se mențină situația actuală, în care cadrele medicale din sectorul public (în 
special cele implicate în asistența medicală primară, care au rolul de gardieni ai sistemului) 
să decidă cu privire la necesitatea acordării asistenței medicale pacienților în alte state 
membre, pentru a se evita situațiile în care asistența medicală este acordată inutil.

Autorizarea prealabilă poate fi percepută de cetățeni drept o restricționare a drepturilor 
acestora la mobilitate transfrontalieră, deși în realitate aceasta reprezintă o garanție pentru 
cetățenii care călătoresc pentru a se supune unui tratament.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistență medicală într-un alt stat 
membru, statele membre iau în 
considerare:

eliminat

(a) starea patologică specifică, 
(b) gradul durerii pacientului, 
(c) natura invalidității pacientului, 
(d) capacitatea pacientului de a desfășura 
o activitate profesională.

Justificare

Amendamentul urmărește consecvența cu amendamentul la articolul 9 alineatul (2).
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitează accesul pacienților la 
rețelele europene de referință menționate 
la articolul 15.

Justificare

Participarea la rețelele europene de referință este condiționată de respectarea condițiilor 
menționate la articolul 15 din directivă. Acestea ar putea să împiedice participarea anumitor 
state membre, fapt ce ar fi în defavoarea pacienților din aceste state membre care suferă de 
boli tratate de centrele de referință.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenței medicale 
transfrontaliere la nivel regional și local, 
precum și cooperarea în materie de 
tehnologia de informare și comunicare, 
asistență medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc și alte forme de 
cooperare transfrontalieră.

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenței medicale 
transfrontaliere la nivel regional și local, 
precum și cooperarea în materie de 
tehnologia de informare și comunicare, 
asistență medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc și alte forme de 
cooperare transfrontalieră. Acest lucru se 
aplică, în special cazurilor care necesită 
îngrijiri medicale de urgență, cu scopul de 
a asigura, mai ales, buna funcționare a 
serviciilor de ambulanță și de salvare.

Justificare

În cazul accidentelor sau îndeosebi al altor urgențe medicale, cooperarea transfrontalieră, în 
special în domeniul serviciilor de salvare, ar trebui să funcționeze fără piedici, astfel încât să 
nu apară întârzieri cauzate de obstacolele birocratice.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) crearea de instrumente care să 
permită utilizarea optimă a resurselor în 
materie de asistență medicală în caz de 
accidente grave, în special în zonele 
transfrontaliere.

Justificare

Accidentele grave care necesită acordarea de îngrijiri medicale de urgență trebuie luate în 
considerare de către rețelele europene de referință.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a – subpunctul ixa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) întrețin relații adecvate și eficiente 
cu furnizorii de tehnologii;

Justificare

Centrele de referință sunt menite să accelereze difuzarea tehnologiilor medicale inovatoare, 
însă textul nu face nicio referire la relațiile cu furnizorii de tehnologii, care reprezintă o 
sursă importantă de inovare.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia 
adoptă măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 

eliminat
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atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă 
evoluțiile tehnologiilor din domeniul 
sănătății și din medicină și respectă 
dreptul fundamental la protecția datelor 
personale în conformitate cu legislația 
aplicabilă. Măsurile specifică în special 
standardele și terminologia necesare 
pentru interoperabilitatea sistemelor 
relevante de tehnologia informației și 
comunicare în vederea asigurării unei 
furnizări sigure, de înaltă calitate și 
eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

Justificare

Gestionarea politică a asistenței medicale nu înseamnă, de exemplu, implicarea în modul în 
care ar trebui realizate intervențiile medicale. Aceasta ar trebui să însemne stabilirea de linii 
directoare, realizarea unor evaluări a eficienței, consilierea cu privire la aspectele financiare 
și monitorizarea calității pentru asigurarea unui nivel acceptabil și conform politicii de 
sănătate. Statele membre și-au organizat sistemul de asistență medicală într-un mod sigur și 
fiabil. Asistența medicală, inclusiv evaluarea noilor produse și metode, ar trebui gestionată în 
continuare la nivel național, în caz contrar existând riscul măririi birocrației.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea privind gestionarea noilor 
tehnologii medicale

Cooperarea privind gestionarea 
tehnologiilor medicale

Justificare

Evaluările trebuie să se aplice tuturor tehnologiilor medicale, inclusiv tehnologiilor existente. 
Acest lucru poate facilita o bună alocare a resurselor sistemelor de sănătate ale statelor 
membre. În anumite cazuri, fondurile destinate tehnologiilor existente ar putea fi realocate 
noilor tehnologii.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia stabilește, în acord cu 
Parlamentul European, un cadru 
operațional privind rețeaua menționată la 
alineatul (1), bazat pe principiile bunei 
guvernanțe, inclusiv transparența 
procedurilor, obiectivității și 
imparțialității procedurilor, precum și pe 
participarea actorilor din toate grupurile 
sociale interesate, inclusiv medici, 
pacienți și reprezentanți ai sectorului 
industrial.

Justificare

Pentru a se garanta faptul că cooperarea instituțională dintre autoritățile naționale sau 
organismele de evaluare a tehnologiilor medicale conduce la un proces decizional echilibrat, 
informat și transparent, rețeaua trebuie să fie deschisă participării părților interesate.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

(2) Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

(a) sprijinirea cooperării dintre 
autoritățile sau organismele naționale;

(a) identificarea de metode pe termen lung 
pentru stabilirea unui echilibru între 
obiectivele privind sănătatea publică și 
accesul la medicamente, recompensarea 
inovațiilor și gestionarea bugetelor din 
domeniul sănătății;
(aa) dezvoltarea de proceduri și 
metodologii transparente prin care să se 
urmărească aceste obiective;
(ab) asigurarea participării tuturor 
părților interesate, în special a pacienților, 
a comunității medicale și a sectorului 
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industrial, la alegerile care pot influența 
sănătatea publică, inovarea și 
competitivitatea Europei pe termen mediu 
și lung;

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale. 

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale;
(ba) luarea în considerare a naturii și 
tipului informațiilor care pot face obiectul 
unui schimb de informații.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre desemnează autoritățile 
sau organismele implicate în rețea, astfel 
cum se menționează la alineatul (1), și 
comunică Comisiei denumirile și 
coordonatele de contact ale autorităților sau 
organismelor respective.

(3) Statele membre, ținând seama de 
evaluarea eficienței tehnologiilor 
medicale, desemnează autoritățile sau 
organismele implicate în rețea, astfel cum 
se menționează la alineatul (1), și 
comunică Comisiei denumirile și 
coordonatele de contact ale autorităților sau 
organismelor respective.

Justificare

Comisia se asigură că rețeaua adoptă principiile de bună guvernanță. Astfel, toți actorii 
implicați în evaluarea tehnologiilor medicale vor fi în măsură să sprijine deciziile luate.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 

(4) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 



AD\769685RO.doc 29/30 PE415.295v02-00

RO

Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
înființarea și gestionarea acestei rețele și 
specifică natura și tipul informațiilor care 
urmează a fi schimbate.

Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
înființarea, gestionarea și transparența
acestei rețele.

Justificare

Rețeaua trebuie să funcționeze în mod transparent pentru ca deciziile luate în urma 
schimbului de informații să fie credibile. Rețeaua trebuie să stabilească tipul informațiilor 
care pot face obiectul unui schimb de informații. Toți participanții la rețea trebuie să fie 
implicați în această discuție, care trebuie să reprezinte una dintre primele activități ale 
rețelei.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rețeaua menționată la alineatul (1) 
consultă reprezentanții sectorului 
industrial, grupurile de pacienți și 
comunitatea medicală și asigură 
implicarea activa a acestora.

Justificare

Pentru a se garanta faptul că cooperarea instituțională dintre autoritățile naționale sau
organismele de evaluare a tehnologiilor medicale conduce la un proces decizional echilibrat, 
informat și transparent, rețeaua trebuie să fie deschisă participării părților interesate.
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